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 -Iمؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي
العنوان ،30 :نهج آالن سافاري -1002-الجمهورية التونسية
الهاتف(+216) 71 791.670 :
الفاكس(+216) 71 796.170 :
موقع الوابwww.iresa.agrinet.tn :
العنوان اإللكترونيbo.iresa@iresa.agrinet.tn :
الرئيس:
المدير العام :هشام بن سالم
الكاتب العام :مبروك الهاللي

 -IIمؤسسات التعليم العالي الفالحي
جامعـــــة قرطــــاج
المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس
العنوان ،43 :نهج شارنيكول  – 1082تونس المهرجان  -الجمهورية التونسية
الهاتف(+216) 71 840.270 :
الفاكس(+216) 71 799.391 :
العنوان اإللكترونيinat@iresa.agrinet.tn :
موقع الوابwww.inat.agrinet.tn :
المدير :فيصل بن جدي
الكاتب العام  :االمين بن حمادي

المدرسة العليا للفالحة بمقرن
العنوان  :المدرسة العليا للفالحة بمقرن  1121مقرن -زغوان -الجمهورية التونسية
الهاتف (+216) 72 660.283/ )216+( 72.660.043 :
الفاكس(+216) 72 660.563 :
العنوان اإللكترونيesamog@iresa.agrinet.tn :
موقع الوابwww.esamograne.agrinet.tn :
المدير :عبد هللا بن عليّة
الكاتب العام:

المدرسة العليا للفالحة بماطر
العنوان  :طريق طبرقة  7030ماطر -الجمهورية التونسية
الهاتف )+216(72 485.665 / )+216(72 486.074 :
الفاكس(+216) 72 485.088 :
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العنوان اإللكترونيesamat@iresa.agrinet.tn :
موقع الوابwww.esamateur.agrinet.tn :
المدير :قويدر تيباوي
الكاتب العام  :سالم خير الدين

المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس
العنوان  ،58:نهج آالن سافاري تونس الخضراء  - 1003الجمهورية التونسية
الهاتف(+216) 71 770.399 / (+216) 71 770.959 :
الفاكس(+216) 71 771.192 :
العنوان اإللكترونيesiat@iresa.agrinet.tn :
موقع الوابwww.esiat.agrinet.tn :
المدير :نبيهة بوزويتة
الكاتب العام  :وسيلة معط هللا اليعقوبي

المعهد العالي للصيد البحري وتربية األحياء المائية ببنزرت
العنوان  :الرمال -ص.ب  - 15منزل جميل -بنزرت  -7080الجمهورية التونسية
الهاتف (+216) 72 490.397 / (+216) 72 440.070 :
الفاكس(+216) 72 490.391 :
العنوان اإللكترونيispabizerte@iresa.agrinet.tn :
موقع الوابwww.ispab.agrinet.tn :
المدير :سامي ميلي
الكاتب العام  :قـــــاسم النيـــن

المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة
العنوان  ،49 :شارع  13أوت شطرانة  IIسكرة  -2036الجمهورية التونسية
الهاتف(+216) 71 948.878 / (+216) 71 948.858 / (+216) 71 765.883
الفاكس(+216) 70 948.944:
العنوان اإللكترونيisepbg.soukra@iresa.agrinet.tn :
موقع الوابwww.isepbgsoukra.agrinet.tn :
المدير :وهيبة النجار
الكاتب العام  :محمد بن عبدهللا

جامعـــــة منوبــــة
المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت
العنوان  :سيدي ثابت  2010والية أريانة -الجمهورية التونسية
الهاتف (+216) 71 552.470 / (+216) 71 552.260:
الفاكس71 552.441 )216+( :
العنوان اإللكترونيenmvt@iresa.agrinet.tn :
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موقع الوابwww.enmv.agrinet.tn :
المدير :عبد الفتاح التريكي
الكاتب العام :حمادي بن فرج

جامعــــة جندوبـــــة
المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب
العنوان :طريق الكاف كلم  9070 -5مجاز الباب  -الجمهورية التونسية
الهاتف 78 562.450 )216+( /78 562.300 )216+( :
الفاكس78 461.700 )216+( :
موقع الوابhttp://www.esim.agrinet.tn :
العنوان اإللكترونيesiermz@iresa.agrinet.tn :
المدير :حسن الخـــــروبي
الكاتب العام :

المدرسة العليا للفالحة بالكاف
العنوان :المدرسة العليا للفالحة بالكاف  7119الكاف  -الجمهورية التونسية
الهاتف78 238.038 )216( :
الفاكس78 238.138 )216( :
موقع الوابwww.esakef.agrinet.tn :
العنوان اإللكترونيesakef@iresa.agrinet.tn :
المدير :المنجي المالكي
الكاتب العام :

معهد الغابات والمراعي بطبرقة
العنوان  :معهد الغابات و المراعي ص.ب  8010 - 345طبرقة – الجمهورية التونسية
الهاتف78.672.542 )216(+ :
الفاكس78.672.141 )216(+ :
موقع الوابwww.isptabarka.agrinet.tn :
العنوان اإللكترونيisptabarka@iresa.agrinet.tn:
المدير :األمجد التـــــومي
الكاتب العام:

جامعـــة سوســــة
المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم
العنوان :ص.ب  ،47ش ّ
ط مريم - 4042سوسة  -الجمهورية التونسية
الهاتف/73 327.542 )216+( /73 327.544 )216+( /73 327.546 )216+( 73 327.534 )216+( :
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الفاكس73 327.951 )216+( :
موقع الوابwww.isa-cm.agrinet.tn :
العنوان اإللكترونيisa.chottmeriem@iresa.agrinet.tn :
المدير :شكري ثابت
الكاتب العام :عادل الرقيق

 -IIIمعاهد البحث الفالحي
المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس
الكراي  2049أريانة  -الجمهورية التونسية
العنوان :نهج الهادي ّ
الهاتف 71 755.985 )216+( / 71 230.239 )216+( :
الفاكس71 752.897 )126+( :
موقع الوابwww.inrat.agrinet.tn :
العنوان اإللكترونيinrat@iresa.agrinet.tn :
المدير العام :بوزيد النصراوي
الكاتب العام :لطفي قطيفة

المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية و المياه والغابات
العنوان :ص.ب .210.أريانة  -2080الجمهورية التونسية
الهاتف 71 717.951 )216+(/71 718.055 )216+( / 71 709.033 )216+( :
الفاكس71 717.951 )216+( :
موقع الوابwww.inrgref.agrinet.tn :
العنوان اإللكترونيinrgref@iresa.agrinet.tn :
المدير العام :زهير نصر
الكاتب العام  :ابتسام الرياحي

معهد الزيتونة
العنوان  :ص.ب  3000 1087صفاقس  -الجمهورية التونسية
الهاتف 74 241.589 )216+( /74 241.240 )216+( :
الفاكس74 241.033 )216+( :
موقع الوابwww.iosfax.agrinet.tn :
العنوان اإللكترونيiosfax@iresa.agrinet.tn :
المدير العام :محي الدين القسنطيني
الكاتب العام  :منعم كسكاس

معهد البحوث البيطرية بتونس
العنوان  :نهج الجبل األخضر -الرابطة  - 1006الجمهورية التونسية
الهاتف 71 564.321 )216+( /71 571.489 )216+( /71 562.602 )216+( :
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الفاكس71 569.692 )216+( :
العنوان اإللكترونيirvtunis@iresa.agrinet.tn :
موقع الوابwww.irvt.agrinet.tn :
المدير العام  :نورالدين بن شهيدة
الكاتب العام :فوزي عبازة

معهد المناطق القاحلة مدنين
العنوان :طريق الجرف كلم  22.5مدنين  - 4119الجمهورية التونسية
الهاتف 633.005 )216+( :
الفاكس75 633.006 )216+( :
موقع الوابwww.ira.agrinet.tn :
العنوان اإللكترونيira.med@ira.rnrt.tn :
المدير العام :حسين الخت ّالي
الكاتب العام :قويدر عطاء هللا

المعهد الوطني لعلوم و تكنولوجيا البحار
العنوان  ،28:نهج  2مارس  2035- 1934صالمبو  -الجمهورية التونسية
الهاتف 71 730.420 )216+( :
الفاكس71 732.622 )216+( :
موقع الوابwww.instm.agrinet.tn :
العنوان اإللكترونيsaida@instm.rnrt.tn :
المدير العام :هاشمي الميساوي
الكاتب العام  :زهرة الذوادي

-VI

المراكز الجهوية للبحث الفالحي
المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحية بدقاش توزر

العنوان :ص ب  62كلم  1المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحية  2260دقاش ،توزر  -الجمهورية التونسية
الهاتف76 420.085 )216+( :
الفاكس76 420.085 )216+( :
العنوان اإللكترونيcrrao.degache@iresa.agrinet :
المدير :احمد النمسي
الكاتب العام :

المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفالحة البيولوجية بشط مريم
العنوان :ص.ب  4042 – 57ش ّ
ط مريم -سوسة  -الجمهورية التونسية
الهاتف73 327.543 )216+( :
الفاكس73 327.070 )216+( :
العنوان اإللكترونيcrrhab@iresa.agrinet.tn :
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المدير :مسعود مارس
الكاتب العام :عاطف موقو

المركز الجهوي للبحوث الفالحية بسيدي بوزيد
العنوان :الطريق  357كلم  6سيدي بوزيد  ،ص.ب  -9100الجمهورية التونسية
الهاتف 76 621.950 )216+( :
الفاكس76 621.950 )216+( :
العنوان اإللكترونيCRRA.sidibouzid@iresa.agrinet.tn :
المدير :هشام حجالوي
الكاتب العام :

المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة
العنوان :ص.ب  350باجة  -9000الجمهورية التونسية
الهاتف 78 413.311 )216+( :
الفاكس78 413.311 )216+( :
العنوان اإللكترونيpbeja@iresa.agrinet.tn :
المدير العام :بشير بن النونة
الكاتب العام :

القطب الجهوي للبحث التنموي الفالحي بالشمال الغربي بمرناق
العنوان  :وحدة التجارب الفالحية بمرناق – الجمهورية التونسية
الهاتف 79 393.508 )216+( :
الفاكس79 393.508 )216+( :
العنوان اإللكتروني:
المدير العام  :دالل عزوز
الكاتب العام :

القطب الجهوي للبحث التنموي الفالحي بالشمال الغربي بالكاف
العنوان :ص.ب  221بوليفة  -7100الكاف -الجمهورية التونسية
الهاتف 78 238.012 )216+( :
الفاكس78 238.012 )216+( :
العنوان اإللكترونيbenyounes.mongi@iresa.agrinet.tn :
المدير العام :المنجي بن يونس
الكاتب العام :
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